
 

                                          

 
 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa 

Quisquis es… – tożsamość i obcość  

w cywilizacjach starożytnych 

Poznań, 27-28 listopada 2015 
 

 

I dzień konferencji 

 

10.00-10.40 – rejestracja uczestników 

10.40-11.00 – otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

 

11.00-12.15 – I panel 

11.00-11.20 Mieszko Wandowicz (UWr) – Filozofia jako sztuka obcości. Kilka uwag 

do Parmenidesa i Platona 

11.25-11.45 Jakub Wolak (UW) – Kim jest diabeł? Rola i tożsamość szatana  

w spekulacji kosmologicznej Orygenesa z Aleksandrii 

11.50-12.10 Wojciech Nadobnik (UAM) – Obcy. Tożsamość chrześcijanina w Dziejach 

Tomasza 

 

12.15-12.30 – przerwa na kawę 

 



12.30-13.45 – II panel 

12.30-12.50 Dominika Lewandowska (UW) – Antyczny transseksualizm? Kto jest 

kim w „Rozmowach Heter” Lukiana 

12.55-13.15 Olga Węglarz (UWr) – Hostis a hospes, czyli wybrany aspekt ksenofanii 

oraz językowy proces oswajania „obcego” w starożytnym Rzymie 

13.20-13.40 Natalia Cichoń (UJ) – Drakoncjusz i Luksoriusz – dwa głosy wandalskiej 

Kartaginy. Poeci łacińscy późnego antyku pod władzą barbarzyńców 

 

13.45-15.00 – przerwa na obiad 

 

15.00-16.40 – III panel 

15.00-15.20 Krzysztof Żabierek (UKW) – ,,Być biczem Bożym'' – słów kilka  

o Hunach, jako o obcych w kulturze śródziemnomorskiej 

15.25-15.45 Agnieszka Pawlak (UWr) – Gdy sąsiad wejdzie do twojego sadu, 

niedostrzeżenie go jest najprawdziwszą grzecznością – czyli obcy w świecie 

starożytnych Chin 

16.50-16.10 Barbara Kokurewicz (UWr) – Widzę jakieś obce twarze, czyli  

o przedstawieniach obywateli świata w jaskiniach Adżanty 

16.15-16.35 Agata Michalewicz (UW) – Jednostka kulturowa Moche 

 

16.40-17.00 – przerwa na kawę 

 

17.00-17.50 – IV panel 

17.00-17.20 Maria Kloska (UAM) – Tożsamość starożytnych Egipcjan 

17.25-17.45 Jerzy Fatyga (KUL) – Spojrzenie Egipcjan na narody podbite w dobie 

Nowego Państwa 

 

17.50 – zakończenie I dnia konferencji 

 

 

 



II dzień konferencji 

 

9.00-10.15 – V panel 

9.00-9.20 Andrzej Jędrzejczak (UAM) – Tożsamość Izraela jako ‘am JHWH 

9.25-9.45 Marcin Śrama (UAM) – Rzymianie i Żydzi - od przyjaźni do nienawiści 

9.50-10.10 Roman Deiksler (UAM) – Personifikacje prowincji na monetach rzymskich 

 

10.15-10.30 – przerwa na kawę 

 

10.30-11.45 – VI panel 

10.30-10.50 Justyna Rosowska (UJ) – Tam, gdzie kończy się szlak bursztynowy, czyli 

plemiona bałtyjskie w źródłach antycznych 

10.55-11.15 Marta Raczyńska (UJ) – „Geografia wyobrażona” środkowoeuropejskiego 

Barbaricum, czyli krótka rozprawa o wysławianiu obcości 

11.20-11.40 Mateusz Żebrowski (UŁ) – W każdym Irlandczyku jest cząstka syna 

bogini Danu, czyli ponadczasowa tożsamość celtycka Irlandii 

 

11.45-12.00 – przerwa na kawę 

 

12.00-12.50 – VII panel 

12.00-12.20 Mariya Avramova (UW) – Rekonstrukcja tożsamości na podstawie 

pozostałości archeologicznych na przykładzie pochówków ze złotymi maskami w okręgu 

grobów szybowych A w Mykenach 

12.25-12.45 Katarzyna Dudlik (UAM) – Jak wczesnomykeńskie elity budowały swoją 

tożsamość społeczną? Znaczenie pochówków mnogich w studiach nad początkami 

kultury 

 

12.45-12.55 – przerwa na kawę 

 

12.55-14.25 – warsztaty dr Moniki Miazek-Męczyńskiej (UAM): Definiując 

„innego”, zdefiniować siebie – Towarzystwo Jezusowe na Dalekim Wschodzie 



 

14.25-15.40 – przerwa na obiad 

 

15.40-17.20 – VIII panel 

15.40-16.00 Stanisław Chmielowski (UAM) – Asyrianizacja i Pax Assyriaca –  

o tożsamości starożytnych Asyryjczyków 

16.05-16.25 Damian Przybyłowski (UAM) – Arameizacja Asyrii 

16.30-16.50 Piotr Głogowski (UWr) – Barbarzyńcy w Anabasis Ksenofonta 

16.55-17.15 Marcin Lichota (UPH Siedlce) – Obraz Iranu u Agathiasza 

 

17.15 – zakończenie konferencji        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

Organizatorzy: Koło Naukowe Klasyków 

Miejsce obrad: Instytut Filologii Klasycznej UAM, 

budynek Collegium Maius (III piętro), ul. Fredry 10 


